
PRÍLOHA Č. 2 K VÝZVE Č. 2/2022  

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA  

DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE  

PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV  

ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV V ROKU 2022“ 

 

Oblasť podpory: Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry 

 

1. Oblasť podpory 

- výchova k telesnej kultúre a športu; 

- podpora rozvoja telesnej kultúry a športu všetkých vekových kategórií; 

- celoročná, príp. sezónna podpora športových organizácií resp. športovcov pôsobiacich na 

území mesta; 

- podpora športovej reprezentácie mesta (jednotlivcov, športových družstiev, organizácií, 

atď.); 

- podpora všetkých foriem pohybových aktivít, ktorých cieľom je preukázať alebo zvýšiť 

pohybovú zdatnosť rôznych skupín obyvateľstva, vrátane zdravotne postihnutých športovcov, 

- podpora organizácie športových aktivít, súťaží, sústredení, vrátane aktivít pre zdravotne 

postihnutých športovcov; 

- podpora organizácie a realizácie športových podujatí a iných aktivít miestneho, 

regionálneho, celoštátneho, alebo medzinárodného významu;  

- podpora skvalitnenia materiálno-technického vybavenia športových organizácií,; 

- vytváranie podmienok pre aktívne športujúcich obyvateľov, predovšetkým detí, mládeže, 

seniorov a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva; 

- podpora vhodných podmienok na vykonávanie rôznych druhov športu a voľnočasových 

aktivít ako turizmus, cykloturistika v súlade s ochranou životného prostredia a ochranou 

zdravia obyvateľov Mesta. 

 

2. Oprávnené aktivity 

- rozvoj a podpora individuálnych športov; 

- rozvoj a podpora kolektívnych športov; 

- organizácia športových podujatí; 

- záujmová činnosť a využívanie voľného času so zameraním na šport a telesnú kultúru; 

- účasť športového klubu na športovej súťaži organizovanej príslušnou športovou organizáciu 

Slovenskej republiky, resp. zahraničnou športovou organizáciu.  

 

 

3. Oprávnené náklady 

Náklady musia mať priamy súvis s účelom projektu. 

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky 

žiadateľov, medzi ktoré patria najmä:  

Honoráre, služby: Honoráre, odmeny za vykonanie práce (práce a služby vykonané na 

objednávku / faktúru, dohody, zmluvy, zmluvy o dielo, tlmočnícke služby a pod.); 

Odmena účastníkom, rozhodcom, delegátom; 



Prenájom priestorov na realizáciu projektu – interiér, exteriér, mobilné konštrukcie, športové 

a iné objekty; 

Prenájom zariadení, techniky, prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia, 

osvetľovacia, premietacia technika, atď.); 

Náhrady cestovného a prepravného (preprava účastníkov, realizátorov, techniky zabezpečená 

právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na uvedenú činnosť živnostenské oprávnenie; v 

prípade zabezpečenia dopravy vlastnou dopravou cestovné náhrady do výšky určenej 

zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov); 

Tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia;  

Funkčné vyšetrenie, lekárske vyšetrenie, diagnostika, regenerácia a rehabilitácia; 

Ubytovanie účastníkov, rozhodcov, organizátorov a pod.; 

Stravné: Občerstvenie, pohostenie pre účastníkov; 

Vecné ceny, diplomy, poháre, finančné a materiálne odmeny  pre športovcov; 

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií; 

Propagačné materiály a publicita (bulletiny, pozvánky, plagáty, poštovné, kancelárske potreby 

a pod.); 

Poplatky (za organizovanie podujatia, za účasť na súťažiach a podujatiach, poštovné, bankové 

a i.); 

Výroba zvukového a multimediálneho nosiča; 

Materiálne zabezpečenie projektu a obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru; 

Zdravotná a strážna služba a iné služby; 

Odvedená daň, odvody do poistných fondov; 

Zdravotné poistenie. 

 

4. Neoprávnené náklady 

Dotáciu nie je možné použiť: 

- na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva; 

- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch; 

- na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z poskytnutých úverov a iných záväzkov žiadateľa 

(pokuty, penále a pod.); 

- na obstaranie hnuteľných vecí, prác a služieb investičného charakteru, resp. vykonané 

technické zhodnotenie majetku; 

- na odmeny pre organizátorov projektov. 

 


